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ES revidenti veic tiešsaistes aptauju, kas ir daļa no pašlaik 
notiekošās revīzijas par pasažieru tiesībām 
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju par pasažieru tiesību ievērošanu Eiropas Savienībā. Revīzijā 
ietilpst tiešsaistes aptauja, kuras mērķis ir izvērtēt, kā iedzīvotāji izprot savas tiesības ceļojot, 
un iegūt informāciju par viņu pieredzi. Revidenti ir publicējuši arī informatīvu atsauces 
dokumentu par pasažieru tiesībām Eiropas Savienībā. 

Revidenti pašlaik pārbauda, vai ES pasažieru tiesības tiek efektīvi aizsargātas un piemērotas un vai 
Eiropas Komisija ir pienācīgi uzraudzījusi šo tiesību īstenošanu dalībvalstīs un reaģējusi uz 
problēmām, kas ir radušās. Revidenti veiks arī revīzijas apmeklējumus desmit dalībvalstīs (Čehijas 
Republikā, Francijā, Somijā, Grieķijā, Vācijā, Īrijā, Itālijā, Nīderlandē, Polijā un Spānijā), kur tiksies 
ar amatpersonām un attiecīgajām ieinteresētajām personām un novērtēs šo tiesību īstenošanu uz 
vietas. 

“Par pasažieru tiesību ievērošanu pa īstam var pārliecināties tad, ja ir radušās problēmas un ir 
jāsaņem palīdzība,” saka par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis George 
Pufan. “Mēs ceram, ka Eiropas iedzīvotāji vēlēsies dalīties savā pieredzē – gan labā, gan sliktā, jo 
tā vajadzīga mūsu revīzijai, lai gūtu labāku ieskatu šajā jautājumā”. 

Katrs, kurš pēdējo divu gadu laikā Eiropas Savienībā kā pasažieris ir ceļojis ar lidmašīnu, 
ūdenstransportu, autobusu vai vilcienu, ir aicināts piedalīties šajā tiešsaistes aptaujā, kas 
atrodama adresē: bit.ly/ECAPassengerSurvey_LV. Aptaujas aizpildīšana neprasīs vairāk kā desmit 
minūtes, un tā ir pieejama visās ES valodās. Atbildes tiks apstrādātas, ievērojot stingru 
konfidencialitāti. 

Tiem, kurus īpaši interesē ES regulējums pasažieru tiesību jomā, revidenti ir publicējuši arī 
revīzijas īsu aprakstu, kas sniedz vispārīgu informāciju, kuras pamatā ir pirms revīzijas sākšanas 
veiktais sagatavošanās darbs. Aptauja un revīzijas īss apraksts ir pieejami ERP tīmekļa vietnē 
(eca.europa.eu). 

Piezīmes izdevējiem 

Pasažieru tiesības ir viens no redzamākajiem politikas virzieniem, ko Eiropas Savienība (ES) tieši 
nodrošina saviem iedzīvotājiem. ES pasažieru tiesību regulējuma mērķis ir palielināt patērētāju 
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iespējas Eiropā un aizsargāt tos. 

Līdz ar transporta nozares liberalizēšanu kopējā tirgū, personu brīvu pārvietošanos un Šengenas 
līguma stāšanos spēkā (1995. gadā) pēdējo divdesmit gadu laikā ceļojumu skaits Eiropas 
Savienībā ir daudzkārt palielinājies. Piemēram, ikgadējais aviopasažieru skaits minētajā periodā ir 
vairāk nekā trīskāršojies. 

No 2004. līdz 2014. gadam ES izstrādāja regulējumu četriem galvenajiem pasažieru transporta 
veidiem: pārvadājumiem ar autobusu, pa gaisu, pa dzelzceļu un pa ūdensceļiem. Visiem šiem 
transporta veidiem pasažieru pamattiesības ir vienādas, taču tvēruma apmērs un konkrētie 
noteikumi regulās atšķiras. 

Vairākas valstis, kas nav Eiropas Savienībā, ir ieviesušas līdzīgus noteikumus, taču tie galvenokārt 
attiecas uz aviopasažieru tiesībām. 

 


